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Inhoud van deze nieuwsbrief:
- elevator pitch
- kunstexpositie Salon des Arts
- publicatie artikel Art by Nature magazine

Beste lezer, hoe gaat het met u?
We leven momenteel in een onzekere tijd waarin er veel op ons afkomt. Ik hoop
dat het goed gaat met u en uw geliefden en dat u er net als ik het beste van
probeert te maken. Voor mij zakelijk betekende het dat ik de afgelopen maanden
enkele plannen heb moeten wijzigen en dat er exposities niet doorgaan of op een
andere manier zullen plaatsvinden.
Dankbaar ben ik dat de atelierbezoeken inmiddels weer plaats kunnen vinden en
dat mijn agenda flink gevuld raakt met afspraken. Ook met werk in opdracht. Erg
fijn dat ik een aantal mooie schilderijen heb mogen verkopen aan enthousiaste
klanten.
Zoals u hieronder kunt lezen heb ik niet stilgezeten afgelopen maanden en was
het weer de hoogste tijd om u een update te geven via deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier en misschien tot ziens in het atelier.

ELEVATOR PITCH
Graag presenteer ik u de nieuwe videopresentatie over mijn werk en inspiratie;
oftewel mijn elevator pitch.
Vorige maand heb ik onder deskundige begeleiding van Rob Overgaauw en
cameraman Marcel Gerbrandts van Elevatorpitchonline.nl in mijn atelier de
opnames gedaan.
Het was een intensief proces en ik ben blij met het eindresultaat. Het is echt een
document over mijn werk en mijn drijfveren geworden; een kijkje achter de
schermen.
De video (90 seconden) staat inmiddels op mijn website en hieronder kunt u hem
alvast bekijken:

KUNSTEXPOSITIE SALON DES ARTS
Zoals ik in de vorige nieuwsbrief al vermeld heb; loopt er op dit moment een
expositie in de prachtige flagshipstore van Siematic Design Keukens aan het
Vondelpark in Amsterdam. Daar zijn 7 schilderijen van mijn hand te zien,
waaronder bovenstaand, getiteld: Desert. Het is een mixed media werk waarin ik
onder andere handgeschept papier heb verwerkt.
Samen met nog twee vrouwelijke kunstenaars Jos Out en Erlinde Boersma
proberen we de toch al schitterende keukenontwerpen nog meer cachet te geven
met onze kunstwerken.
Bent u binnenkort in Amsterdam dan kunt u vanaf nu een bezoek brengen.
Meer nieuws over deze samenwerking of een afspraak maken kunt u via
de website.

Houdt u ook mijn sociale media in de gaten (zie de iconen onder aan deze
nieuwsbrief) voor het meest actuele nieuws over dit project.
Deze expositie is georganiseerd door Associates Des Arts en Dutch Luxury Design
Onderstaand kunt u de video presentatie bekijken:

PUBLICATIE ART BY NATURE MAGAZINE
Vorige maand is er een publicatie over mijn werk verschenen in online magazine
Art by Nature editie 13.
Dit magazine plaatst portretten van kunstenaars die op hun eigen manier de
natuur in hun kunst verwerken.
Dit wordt op een prachtige creatieve en interactieve manier vorm gegeven.
Hieronder kunt u mijn bijdrage lezen.
U kunt het hele magazine lezen via deze link: Art by Nature

ATELIER BEZOEKEN? Bent u
geïnteresseerd in mijn werk
dan kunt u via mail een
afspraak maken:
contact@daniellevanherk.nl

WEBSITE BEZOEKEN?
https://daniellevanherk.nl

VOLGENDE NIEUWSBRIEF

In de volgende nieuwsbrief kunt u onder andere meer nieuws over verkocht en
nieuw werk verwachten.
Bent u geïnteresseerd in mijn werk dan kunt u op afspraak het atelier bezoeken.
Info: contact@daniellevanherk.nl
Wilt u tussentijds op de hoogte blijven dan nodig ik u uit om me via onderstaande
sociale media iconen te volgen.
Bedankt voor uw aandacht en kent u mensen die ook graag mijn nieuwsbrief
willen ontvangen, stuurt u deze nieuwsbrief dan gerust door.
Creatieve groet,

Daniëlle

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF
Bent u nog niet ingeschreven voor deze nieuwsbrief maar wilt u toch graag op de
hoogte blijven? Stuur dan een email naar: contact@daniellevanherk.nl

VOLG ME OOK OP:

Welkom bij de nieuwsbrief van Daniëlle van Herk Artwork.
De intentie is om ongeveer twee-maandelijks een nieuwsbrief te versturen.
Doel is om u op de hoogte te houden van nieuw werk, de agenda, samenwerkingen en achtergrond informatie zoals
bijvoorbeeld het schilder proces en de totstandkoming van een schilderij.
Heeft u serieuze belangstelling voor mijn werk en wilt u het atelier bezoeken dan kan dat op afspraak; stuur een
mail naar contact@daniellevanherk.nl
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